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Ostrov, dne 21.11.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp.org., Chebská 282, 356 01 Sokolov 1
IČ 70947023
(dále jen "stavebník") dne 25.10.2017 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř
na pozemcích parc. č. 24, 56/1, 674/18, 674/36, 674/42, 680, 705/1, 715/1, 724 v katastrálním území
Odeř, sousední parcely: st. p. č. 5/1, 5/1, 10/2, 18, 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46, 47, parc. p. č. 29/2,
31/1, 32/3, 32/6, 32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31, 674/34, 674/41, 681/4,
734 v katastrálním území Odeř.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba podle § 79 odst. 6 nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.
Stavba obsahuje:
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 Silnice III/220 4
SO 103 Sjezdy a zpevněné plochy podél silnice III/220 4
SO 104 Terénní úpravy podél modernizované silnice III/220 4
SO 301 Odvodnění silnice III/220 4
SO 302 Rámový propustek v km 0,476 645
SO 303 Trubní propustek v km 0,531 298
SO 304 Trubní propustek v km 0,692 529
SO 305 Trubní propustek v km 0,761 183
SO 101 Silnice III/220 4
Objekt zahrnuje komplexní modernizaci silnice v délce 814,816 m v úseku mezi značeným začátkem a
koncem obce. Šířkově bude komunikace upravena na kategorii S 6,5. V obloucích bude silnice rozšířena
podle limitů daných vlastnickými vztahy k pozemkům. Navržená niveleta bude maximálně kopírovat
stávající niveletu. Stávající křižovatky v km 0,060 500 a v km 0,123 000 jsou v současné době řešeny
jako dvouramenné se středovými ostrůvky. Návrh upravuje obě tato napojení na kolmé stykové
křižovatky se zrušením středových ostrůvků. Silnice je lemována zčásti hutněnými krajnicemi a zčásti
betonovými silničními obrubníky.
SO 103 Sjezdy a zpevněné plochy podél silnice III/220 4
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V rámci objektu budou provedeny úpravy stávajících ploch podél komunikace a sjezdů na přilehlé
pozemky.
SO 104 Terénní úpravy podél modernizované silnice III/220 4
Po pravé straně silnice ve staničení km 0,154 až 0,375 budou provedeny terénní úpravy za účelem
vybudování zpevněné plochy, která bude s povrchem z asfaltového recyklátu.
SO 301 Odvodnění silnice III/220 4
Odvodnění modernizované silnice je řešeno pomocí uličních vpustí, odvodňovacích obrubníků a
přelivem. Úsek do staničení km 0,154 bude odvodněn pomocí 2 ks uličních vpustí osazených na
otevřeném žlabu šířky 0,5 m ze žulových kostek osazených do betonu. V km 0,154 - 0,333 bude levý
jízdní pruh odvodněn přelivem do potoka Jesenice a pravý přes uliční vpusti s chodníkovým poklopem a
bočním nátokem umístěným do linie obrubníků. V km 0,424 - 0,484 budou po levé straně silniční
obrubníky nahrazeny odvodňovacími dutými obrubníky (vynechány budou nad propustkem).
SO 302 Rámový propustek v km 0,476 645
V místě křížení silnice s potokem Jesenice bude stávající propustek nahrazen novým rámovým
propustkem ze železobetonových prefabrikátů 1,5 x 1,5 x 2,0 m. Propustek o délce 14,0 m bude osazen v
místě původního propustku. Prefabrikáty budou na podkladu z betonu a budou obetonovány s vložením
KARI sítě. Propustek bude izolován svařovanou fólií. Na koncích propustku budou provedena betonová
čela s parapety. Na vnější straně oblouku komunikace budou provedena svodidla výšky 0,75 m. V km
0,476 645 bude provedena přeložka stávajícího vodovodu ve vertikálním směru.
SO 303 Trubní propustek v km 0,531 298
Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 délky 10 m,
umístěným v ose původního propustku. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela
propustku budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka o rozměrech 0,6 x 0,6 x 0,8 m z
betonu. Do jímky bude napojen stávající příkop. Na nátokovém i odtokovém čele propustku bude osazeno
ocelové svodidlo.
SO 304 Trubní propustek v km 0,692 529
Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 o délce 8,6 m
umístěným v ose původního. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku
budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka o rozměrech 1,5 x 1,0 x 0,6 m z betonu. Do
jímky bude napojen i odvodňovací příkop vedoucí přes parcelu p.p.č. 56/2. Na odtokové čelo propustku
bude osazeno ocelové svodidlo. Cca 5 m před a za čely propustku bude příkop vydlážděn žulovými
kostkami uloženými do betonového lože.
SO 305 Trubní propustek v km 0,761 183
Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 o délce 7,5 m
umístěným v ose původního. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku
budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka situovaná mezi silniční obrubník a oplocení a
bude zakrytá mříží. Na odtokové čelo propustku bude osazeno ocelové svodidlo.
Detailní specifikace prací je obsažena v projektové dokumentaci.
Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle
§ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
do 18.12.2017.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, úřední
dny Po a St 7:00 - 17:00).
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Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Za vydání rozhodnutí byl podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích vyměřen poplatek podle
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč splatný před vydáním rozhodnutí. Poplatek lze zaplatit
převodem na účet č. 19 - 920341 / 0100; VS 136107; SS 30487; KS 0308.

Ing. Lea Lincová
vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ v Ostrově a MěÚ v
Hroznětíně. Zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup - na úředních deskách
internetových stránek města Ostrov (www.ostrov.cz) a Hroznětín (www.mestohroznetin.cz). Na
oznámení se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Stavebník - podle §109 písm. a) stavebního zákona - jednotlivě:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp.organizace, IDDS: 2kdkk64
Účastníci řízení - podle §109 písm. d) stavebního zákona - jednotlivě:
Město Hroznětín, IDDS: s75bdzg
Pavel Kulíček, Pořešice č.p. 22, Vysoký Chlumec, 264 01 Sedlčany
Čestmír Motejzík, 17. listopadu č.p. 673, 332 03 Šťáhlavy
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Účastníci řízení - identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN (podle §112 odst. 1 a
§109 písm. e) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou:
parcely st. p. č. 5/1, 5/1, 10/2, 18, 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46, 47 a p. p. č. 29/2, 31/1, 32/3, 32/6,
32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31, 674/34, 674/41, 681/4, 734 v katastrálním
území Odeř.
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Dotčené orgány - jednotlivě:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov
Městský úřad Hroznětín, IDDS: s75bdzg
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Na vědomí - jednotlivě:
LIGNETA autobusy s.r.o., IDDS: 92uijnp
Cvinger bus s.r.o., IDDS: ev3w3q8
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp., IDDS: siqbxt2
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn

